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„Quadropolis” to gra, pod-
czas której gracze wcielają 
się w rolę burmistrza no-
woczesnego miasta: usta-
lają jego strategię rozwoju 
w oparciu o potrzeby miesz-

kańców i pró-
bują pokonać konkurencję, 
zlecając architektom kon-
strukcję różnych budynków.
Z okazji premiery gry Wy-
dawnictwo Days of Wonder, 
do każdej regionalnej edycji 
dokłada specjalny kafelek 
reprezentujący wybrany, 
unikalny dla danego kraju 
budynek. W edycji polskiej 
jest to gdański Żuraw, któ-
ry tym samym dołącza do 
doborowego towarzystwa 
takich obiektów jak: Big 
Ben (Wielka Brytania), Bra-
ma Brandenburska (Niem-

cy), most karola (czechy), 
manneken Pis (Belgia), 
krzywa Wieża (Włochy), 
opera w sydney (austra-
lia) i Wieża Eiffla (Francja). 
- Z uwagi na bardzo 

prostą mechanikę 
„Quadropolis” to 
gra dla każdego 
- mówi François 
Gandon, autor gry 
- ideą przyświeca-
jącą powstawaniu 
gry było połą-
czenie wymiaru 
s t r a t e g i c z n e g o 
- długotermino-
wej rozbudowy 
miasta - z war-
stwą taktyczną, 
czyli problemami, 
z którymi na co 
dzień spotyka się 
burmistrz miasta. 
W rezultacie gra-

cze co turę mu-
szą podejmować ważne 
decyzje, aby sprostać 
swym zadaniom. 
Premiera przewi-
dziana jest na 
maj 2016 roku. 
c h a r a k t e r y -
styczny gdań-
ski Żuraw 
pojawił się 
już w kil-
ku grach 
– m.in. na 
planszy gdań-
skiej edycji monopoly, 
a także w trzeciej edycji 
gry Wiedźmin. /MP/

Żuraw znowu 
w Grze!

W polskiej edycji gry planszowej „Qu-
adropolis” pojawił się gdański Żuraw. 

GRA PLANSZOWA

Charaktery-
styczny gdański 
Żuraw pojawił 
się już w kilku 

grach – m.in. na 
planszy gdań-

skiej edycji Mo-
nopoly, a także 

w trzeciej edycji 
gry Wiedźmin.

Na imprezach targowych 
sopot wystąpił razem 
ze stowarzyszeniem Tu-
rystycznym sopot oraz 
przedstawicielami sopoc-
kiej branży turystycznej. 
Na targach w oslo (oslo 
reisselivsmessen, 15 - 
17.01.2016 przygotowano 
prezentację dla skandy-
nawskiej branży turystycz-
nej oraz tour operatorów, 
odbyły się także rozmowy 
stolikowe. W Helsinkach 
(maTka, 22 – 24.01.2016) 

dużym zainteresowaniem 
cieszyła się oferta dla tury-
stów podróżujących kam-
perami, bardzo wielu Finów 
pytało także o wydarzenia 

kulturalne, głównie mu-
zyczne w operze leśnej 
i Ergo arenie.
- Goście ze skandynawii od-
wiedzają nas przez cały rok 
– tłumaczy Dawid Wilda, 
prezes stowarzyszenia Tu-
rystycznego sopot - oferta 
naszych hoteli i ośrodków 
sPa spełnia bardzo wyso-
kie standardy jakościowe 
i jest atrakcyjna cenowo dla 
szwedów, Norwegów czy 
Finów. Efekty tego są wy-
raźnie dostrzegalne. /UM/

Haffner Gazelą 
Biznesu 2015
Haffner Gazelą 
Biznesu 2015
Haffner Gazelą 

NAGRODA Hotel Haffner znalazł się w prestiżowym gro-
nie Gazel Biznesu 2015. 

szesnasta edycja rankingu 
ogłoszona została podczas 
uroczystej gali, którą zor-
ganizowano 19 stycznia 
2016 roku w sopicie.

- Tegoroczna Gazela jest 
już trzecią w historii ho-
telu. Poprzednie otrzy-
mał w 2007 i w 2014 roku. 

Haffner, w tegorocznym 
rankingu, jest jedynym 
przedstawicielem środowi-
ska hotelarskiego w całym 
województwie pomorskim 
- podkreśla karol Brzo-
skowski, marketing & Pr 
manager Hotelu Haffner.
ranking Gazele Biznesu 
to ranking najdynamicz-

niej rozwijających się 
małych i średnich firm. 
Gazela to firma małej 
lub średniej wielkości, 
która dzięki niezwykle 
dynamicznemu rozwo-
jowi doskonale daje so-
bie radę wśród nawet 
znacznie większych 
konkurentów. /BG/

sOPOT KusIł nORWEgóW I fInóW
Stoisko Sopotu pojawiło się na prestiżowych im-
prezach targowych w Oslo oraz w Helsinkach. Mia-
sto właśnie w ten sposób promowało swoją ofertę 
kierowaną do turystów z Norwegii i Finlandii.

TURYSTYKA
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W ramach planowanej in-
westycji utworzone zosta-
nie centrum Diagnostyki 
jednego Dnia, w którym 
pacjenci będą mogli ko-
rzystać z takich procedur 
jak m.in. UsG, rTG, mam-
mografia, tomografia 
komputerowa, rezonans 
magnetyczny oraz dia-
gnostyki laboratoryjnej 
i konsultacji medycznych. 
Wszystko w jednym dniu, 
diagnostyka i zalecenia do 
dalszego postępowania 
medycznego. Planowane 
jest powstanie ośrodka 
rehabilitacyjnego dla pa-
cjentów z dysfunkcjami 
ruchu po urazach, uda-

rach, wylewach, wypad-
kach, operacjach ortope-
dycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem bóli krę-
gosłupa. W centrum pro-
wadzone mają być progra-
my odnowy biologicznej 
i uaktywnienia osób star-
szych.
Dla sopotu budowa obiek-
tu ważna jest głównie z po-
wodu porodówki, która 
zacznie działać w miejsco-
wości.
- cieszę się, że w sopo-
cie znów będą się rodziły 
dzieci – podkreślał  jacek 
karnowski, prezydent so-
potu.
koszt budowy centrum 

szacowany jest na ok. 60-
100 mln zł.
- Projekt zakłada również 
działalność edukacyjną 
w ramach invicta University 
dla personelu medycznego 
z dziedziny ginekologii, 
położnictwa i medycyny 
prenatalnej. realizacja tej 
inwestycji oraz planowana 
budowa szpitala geriatrycz-
nego i nowego sanatorium 
przy ulicy Bitwy pod Płow-
cami będzie dopełnieniem 
kompleksowej opieki me-
dycznej w naszym mieście” 
– podkreśla marcin skwie-
rawski, wiceprezydent so-
potu, przewodniczący ko-
misji przetargowej. /GB/

sopot będzie miał 
porodówkę. 
powstanie europejskie 
centrum rodziny 

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Polnej 64 w So-
pocie. Spółka Invicta Nierucjomości wybuduje tam Europejskie Cen-
trum Rodziny, gdzie będzie działał m.in szpital  położniczo-ginekolo-
giczny. Budowa potrwa do końca 2017 roku.

ZDROWIE

Projekt zakłada 
również działal-
ność edukacyjną 
w ramach Invicta 

University dla 
personelu me-

dycznego z dzie-
dziny ginekologii, 

położnictwa 
i medycyny pre-

natalnej.
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od poniedziałku 25 stycz-
nia firma Tapptic z siedzibą 
w Brukseli działa oficjalnie 
w Gdańsku. Firma na swo-
im pokładzie ma już osiem 
osób, a do końca 2016 roku 
zamierza zwiększyć zespół 
czterokrotnie. 
-  Naszym celem jest utworze-
nie stabilnego zespół specja-
listów z najwyższej półki. Po-
zwoli nam to odpowiedzieć 
na rosnące zapotrzebowanie 
rynku na usługi rozwoju apli-
kacji mobilnych. Potrzebuje-
my głównie programistów, 
których już rekrutujemy z te-
renu całego kraju. Do końca 
roku uruchomimy również 
biuro handlowe w Warsza-
wie, z konsultantami func-
kjonalnymi oraz kierownika-
mi projektów. chcemy być 
ważnym graczem na rynku 
lokalnym, proponującym 
kompleksowe podejście do 
strategii mobilnej i rewolu-

cji cyfrowej - tłumaczy ma-
ciek Borówka, Dyrektor Za-
rządzający Tapptic Poland. 
Polska jest kolejnym kro-
kiem na drodze ekspansji 
firmy z Brukseli, która jeszcze 
w tym roku planuje rozpo-
cząć bezpośrednią działal-
ność w dwóch kolejnych 
krajach.
od 2010 roku, Tapptic to-
warzyszy swoim klientom 
w budowaniu innowacyj-
nych strategii mobilnych. 
aplikacje wbudowane i mo-
bilne, ioT, rzeczywistość roz-
szerzona czy nowe kanały 
dystrybucji to przełomowe 
technologie, którymi zaj-
muje się firma. Z portfolio 
ponad 50 klientów w pięciu 
krajach, 70 specjalistami 
strategii, wdrożeń i rozwoju, 
Tapptic jest jednym z naj-
ważniejszych aktorów eu-
ropejskich w tej dziedzinie. 
/MU/

mobilny lider 
działa w Gdańsku

BIZNES

Tapptic, lider wśród sieci interaktyw-
nych agencji mobilnych w Europie roz-
poczyna właśnie działalność w Polsce. 
Firma przejmuje gdański start-up Blu-
etomation i myśli o dalszej ekspansji 
dzięki kompetencjom polskich progra-
mistów.

Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o., 
organizator konkursu na Kładkę Św. Ducha 
w Gdańsku, przedstawiła wyniki konkursu. 
Długie Pobrzeże z północnym cyplem połą-
czy obrotowa kładka o długości 57 metrów.

KłAdKA ŚW. duchA. 
ROzsTRzygnIęTO KOnKuRs
INWESTYCJA

W konkursie wybrano ze-
spół, który zaprojektuje kład-
kę łączącą Długie Pobrzeże 
z północnym cyplem. Prace 
konkursowe złożyło siedem 
zaproszonych zespołów pro-
jektowych. 
Po analizie prac zadecydo-
wano o przyznaniu dwóch 
równorzędnych zwycię-
skich nagródy po 25 tysięcy 
złotych każda. otrzymali je: 
asa sp. z. o.o. autorskie stu-
dio architektury z rzeszo-

wa, sTUDio BEDNarski ltd 
z londynu.
Trzecią nagrodę w wysokości 
10 tysięcy złotych otrzymała 
pracownia - aim ireneusz 
maksymiuk z Białegostoku.
Wiadomo, że kładka będzie 
miała 57 metrów długości 
(dwa kanały żeglowne będą 
szerokości 26 metrów każdy) 
i ok. 4,5 metra szerokości. jej 
automatyczne otwarcie i za-
mkniecie będzie trwało dwie 
minuty. /GB/
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STARTUPY

Ponadto, przed finalistami 5 
miesięcy mentoringu, setki 
godzin warsztatów, spotka-
nia ze światowej klasy eks-
pertami oraz szansa na zdo-
bycie kolejnych funduszy.
spośród pomysłów rywa-
lizujących o wejście do 
programu akceleracyjnego 
ostatecznie 6 projektów 
znalazło się w gronie finali-
stów starter rocket. 
Wśród nich jest arHomE 
– startup wykorzystujący 
technologię rozszerzonej 
rzeczywistości, który może 
odmienić dzisiejsze projek-
towanie wnętrz, aplikacja 
FooTsTEPs umożliwiająca 
zwiedzanie miasta poprzez 
korzystanie ze spersonalizo-
wanych tras turystycznych 

i platforma GoForsport 
umożliwiająca zarządza-
nie obiektami sportowymi 
oraz rezerwację zajęć. Pozo-
stali finaliści to Hospicare 
– aplikacja mobilna umoż-
liwiająca monitorowanie 
codziennej pracy z pacjen-
tami z dziecięcych domów 
hospicyjnych, iNeosyte 
– aplikacja mobilna, która 
pomaga profesjonalistom 
z zakresu budownictwa 
i iWisher – aplikacja pozwa-
lająca użytkownikom zbie-
rać fundusze wśród bliskich 
i znajomych na wymarzone 
produkty.
– Wszystkie projekty, które 
biorą udział w akceleracji, 
powstały w oparciu o real-
ne problemy i mają szansę  

wpłynąć na zmiany w po-
szczególnych branżach, ta-
kich jak budownictwo czy 
opieka medyczna – mówi 
anna Wylężek z Gdańskie-
go inkubatora Przedsiębior-
czości sTarTEr. – starter 
rocket jest programem 
ściśle dopasowanym do po-
trzeb uczestników, dlatego 
kolejne sesje mentorskie 
będą poruszać zagadnienia 
szczególnie dla nich istot-
ne. Główną wartością jaką 
im dajemy, jest mozliwość 
dotarcia do odpowiednich 
partnerów biznesowych i 
kontaktu z niedostępnymi 
na co dzień ekspertami – 
dodaje anna Wylężek.
Uczestnicy programu we-
zmą udział w 6 trzydnio-

wych zjazdach warszta-
towych, podczas których 
spotkają się z ekspertami 
takimi jak cathy White 
z brytyjskiego akceleratora 
seedcamp czy marc Wesse-
link ze startupbootcamp 
z amsterdamu. Na koniec 
projektu najlepsze startupy 
mają szansę na uzyskanie 
dodatkowego dofinanso-
wania od sTarTEra z puli 
inwestycji wynoszącej 150 
tys. zł. i możliwość uzyska-
nia dodatkowo nawet 800 
tys. od polskich i zagranicz-
nych inwestorów. Finał pro-
gramu – rocket spotlight 
Demo Day – odbędzie się 
w maju, podczas konferen-
cji infoshare.
/GB/

znamy finalistów 
starter rocket

Sześć startupów weźmie udział w programie akceleracyjnym Star-
ter Rocket. Każdy z nich otrzyma 30 tysięcy złotych inwestycji od 
Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.
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Pomorska specjalna stefa 
Ekonomiczna, choć siedzibą 
zarządu jest sopot, obejmuje 
działalnością tereny nie tylko 
w województwie pomorskim, 
także w kujawsko-pomorskim, 
zachodniopomorskim i w nie-
wielkim wymiarze w wiel-
kopolskim. Zarząd zabiega 
o rozwój wszystkich tych tere-
nów. Prezes Teresa kamińska, 
podczas konferencji prasowej 
na początku stycznia br., po-
informowała z satysfakcją, że 
jeszcze w grudniu 2015 zezwo-
lenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej otrzymało 
6 firm: Pinguin Foods Polska 
sp. z o.o., Boryszew compo-
nents Poland sp. z o.o., Green 
Dream Boats sp. z o.o., akomex 
sp. z o.o. i steico, sp. z o.o. Trzy 
ostatnie ulokowały się na tere-
nie woj. pomorskiego.
i w tym roku ambicją prezes Te-
resy kamińskiej 
jest zwięk-
szenie liczby 
otwieranych 
fabryk w ca-

łej strefie. Niestety podsta-
wowym problemem jest nie-
dostatek gruntów, będących 
w dyspozycji strefy, pod budo-
wę fabryk. Dlatego instytucja 
ta pragnie pozyskiwać nowe 
tereny z zasobów agencji Nie-
ruchomości rolnych, szacuje 
swe potrzeby na poziomie 400 
ha. Główna uwaga skupiona 
jest na terenach postocznio-
wych.
Plany dotyczą też innych po-
morskich terenów. W Tczewie 
jest do zagospodarowania 
atrakcyjnie usytuowany duży 
teren po jednostce wojskowej, 
w swarożynie – czeka na zago-
spodarowanie grunt znajdu-
jący się niedaleko węzła auto-
strady a-1. Anna Kłos

PLAny sTREfy 
EKOnOMIcznEj

Według  prezes Teresy Kamińskiej Stefa powin-
na włączyć się w reindustrializację, czyli two-
rzyć tereny produkcyjne zamknąć ostatecznie 
projekt Stocznia Gdynia, skupić działania na 
projekcie Stocznia Gdańsk i nie  tracić z oczu 
szans rozwoju innych terenów.

INWESTYCJE

Jedna z no-
wych firm, 

która będzie 
działała na 

terenie Strefy 
to spółka 

Ciech Soda 
Polska.



5www.metropolia.info |              | społeczeństwo  |

Wójt otrzymał specalne 
wyróżnienie i statuetkę.
- Prosimy przyjąć statu-
etkę jako wyraz nasze-
go uznania i szacunku 
dla wieloletniej pracy na 
rzecz samorządu. jed-
nocześnie gratulujemy 
efektów dotychczasowej 
pracy i życzymy niega-

snącej pasji do działań 
na rzecz gmin, sukcesów 
zawodowych, szerokich 
perspektyw rozwoju oraz 
satysfakcji z realizacji ko-
lejnych przedsięwzięć – 
życzy marek olszewski, 
Przewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich rzeczpo-
spolitej Polskiej.  /GB/

WyRóżnIEnIE 
dLA WójTA 
KOsAKOWA

Bal zorganizowano 16 
stycznia dla dla dzieci z Dę-
bogórza, Dębogórza Wy-
budowanie i kosakowa. or-
ganizatorami balu byli sołtysi 
tych sołectw – józef melzer, 
Bożena Wolf - sobieralska 
oraz andrzej Śliwiński. 
W zabawie, którą poprowa-

dził pan karol Dettlaff, uczest-
niczyło ponad pięćdziesiącio-
ro dzieci, poprzebieranych za 
przeróżne postacie. W pro-
gramie imprezy nie zabrakło 
tańców i konkursów, w któ-
rych dzieci z przyjemnością 
uczestniczyły. Wybrano także 
królową i króla Balu, którymi 

zostali – agata Przyłudzka 
z Dębogórza Wybudowanie 
oraz jakub Dziedzic z kosa-
kowa. Zabawa zakończyła się 
po dwóch godzinach atrakcji, 
jednak sołtysi już teraz zapra-
szają na kolejny bal karnawa-
łowy, który zostanie zorgani-
zowany w przyszłym roku.

Zabawę karnawałową wspie-
rał Wójt Gminy kosakowo 
jerzy Włudzik, referat ds. kul-
tury, sportu, Turystyki i re-
kreacji oraz stowarzyszenie 
sołtysów Gminy kosakowo. 
Natomiast didżejem podczas 
całej zabawy był ryszard so-
snowski. /GB/

karnawałowe atrakcje 
dla najmłodszycH

Ponad pięćdziesiącioro dzieci bawiło się na zabawie karnawałowej 
w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. 
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atrakcyjne ferie
To będą intensywne i atrakcyjne ferie w Kosa-
kowie. Dla najmłodszych przygotowano m.in 
bezpłatne projekcie filmowe, przedstawienia 
teatralne i warszaty. NAGRODA

Wieloletnia praca Jerzego Włudzika Wójta 
Gminy Kosakowo na rzecz lokalnego samo-
rządu zyskała uznanie w oczach przedsta-
wicieli Związku Gmin Wiejskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

ZABAWA

KOSAKOWO

jak co roku podczas ferii zi-
mowych, które w woj. po-
morskim będą odbywały się 
od 15 do 26 lutego, nie za-
braknie atrakcji dla naszych 
młodych mieszkańców. Naj-
młodsi spodziewać się mogą 
bezpłatnych projekcji filmo-
wych, przedstawień teatral-
nych i warsztatów odbywa-

jących się w Gminnym Domu 
kultury w Pierwoszynie. Tra-
dycyjnie każda ze szkół gmin-
nych przygotuje ofertę zajęć 
świetlicowo - sportowych. 
W tym roku poza prowadzo-
nymi przez Bibliotekę oraz 
ZkP o. Dębogórze - kosako-
wo warsztatami odbędą się 
również warsztaty prowadzo-

ne przez kaszubski regional-
ny chór morzanie.
Gmina zachęca także do ak-
tywnego wypoczynku. Dzieci 
i młodzież ucząca się z gminy 
kosakowo w ferie zimowe 
skorzysta z pływalni za po-
łowę ceny. Po okazaniu legi-
tymacji szkolnej wstęp tylko 
6,50 zł. /BG/

4 lutego 2016 r. o godz. 
15.00 w Urzędzie Gminy 
Kosakowo odbędzie się 
spotkanie konsultacyjne 
na temat Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabyt-
kami w Gminie Kosakowo 
na lata 2016-2019.

konsultacja Programu ma 
na celu m. in.:  włączenie 
problemów ochrony zabyt-

ków do systemu zadań stra-
tegicznych, wynikających 
z koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania Gminy 
kosakowo; uwzględnianie 
uwarunkowań ochrony za-
bytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa 
archeologicznego, łącznie 
z uwarunkowaniami ochro-
ny przyrody i równowagi 
ekologicznej. /GB/

sPOTKAnIE KOnsuLTAcyjnE
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Uroczystości rozpoczęły się 
nabożeństwem w intencji 
ofiar niemieckiego obozu 
koncentracyjnego kl stutthof, 
które w  kościele pw. Świętych 
aniołów stróżów w cedrach 
Wielkich odprawił proboszcz 
ks. leszek laskowski. Po nabo-
żeństwie, zaproszeni goście, 
przedstawiciele instytucji, 
delegacje placówek oświato-
wych oraz mieszkańcy z zapa-
lonymi zniczami i sztandarami 
przeszli w procesji pod obelisk 
upamiętniający marsz Śmierci. 
Na miejscu, po odśpiewaniu 
hymnu narodowego odczy-
tano apel pamięci skierowany 
przez Pana Dariusza Drelicha, 
Wojewodę Pomorskiego, 
po czym uroczyście złożono 
kwiaty i znicze.
Druga część uroczystości 
miała miejsce w Żuławskim 
ośrodku kultury i sportu 
w cedrach Wielkich. część 
oficjalną rozpoczął Pan janusz 
Goliński Wójt Gminy cedry 
Wielkie wraz z Panią Bożeną 
Daszewską Przewodniczącą 
rady Gminy cedry Wielkie 

witając zaproszonych gości, 
a w szczególności, Pana ste-
fana skoniecznego – starostę 
Powiatu Gdańskiego, Pana 
Bogdana Dombrowskiego 
radnego Powiatu, Pana mar-
ka Zimakowskiego - Wójta 
Gminy Przywidz. Powitano 
również Pana marcina owsiń-
skiego kierownika działu edu-

kacyjnego muzeum stutthof, 
który poprowadził prelekcję 
nt. marszu Śmierci oraz za-
prezentował ii część publika-
cji o historii Żuław „Żuławy 
w 1945”.
W przeddzień tj. 25 stycznia 
br. społeczeństwo Powiatu 
Gdańskiego włącznie z przed-
stawicielami władz samorzą-
dowych uczciło pamięć pole-
głych w 1945 r. uczestników 
tragicznego marszu Śmierci. 
Podpisane porozumienie, któ-
rego celem jest wystąpienie 
w najbliższym czasie do insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz 
muzeum stutthof z prośbą 
o jak najszybsze skoordyno-
wanie i wnikliwe przebadanie 
wszystkich źródeł informacji 
dotyczących tematów mar-
tyrologicznych na terenie 
powiatu gdańskiego. Poro-
zumienie podpisali - starosta 
Powiatu Gdańskiego, Bur-
mistrz miasta Pruszcz Gdański 
oraz Wójtówie Gmin: kolbudy, 
Pszczółki, Pruszcz Gdański, su-
chy Dąb, Trąbki Wielkie i cedry 
Wielkie.

obcHody 
71 rocznicy 
Marszu 
Śmierci

W Cedrach Wielkich zorganizowano obchody 
71 rocznicy Marszu Śmierci. 
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celem działań jest  stwo-
rzenie spójnej, komplekso-
wej i rozpoznawalnej oferty 
turystycznej Gminy cedry 
Wielkie, Gminy Nowy Dwór 
Gdański, Gminy Nowy 
staw oraz Gminy suchy 
Dąb opartej na najważniej-
szych, posiadanych obiek-
tach zabytkowych. Teraz, 
ze względu na obecny stan 
i niską dostępność nie sta-
nowią atrakcji turystycznej. 
całkowita wartość projektu 
to kwota ponad 13 mln. zł, 
z czego dofinansowanie ze 
środków unijnych wyniesie 
85% kosztów. Po przyzna-
niu dofinansowania realiza-
cja tej inicjatywy rozpocz-
nie się w trzecim kwartale 
2016 roku i potrwa do do 
czerwca 2018 r.

liderem projektu jest Gmi-
na cedry Wielkie, jego part-
nerzy to: Gmina Nowy staw 
oraz Gmina Nowy Dwór 
Gdański, Parafia rzymsko-
katolicka p.w. Św. aniołów 
stróżów w cedrach Wiel-
kich, Parafia rzymskokato-
licka p.w. Św. jana chrzci-
ciela w Giemlicach, Parafia 
rzymskokatolicka p.w. mat-
ki Boskiej częstochowskiej 
w kiezmarku, Parafia rzym-
skokatolicka Św. apostołów 
Piotra i Pawła w Trutnowach, 
Parafia rzymskokatolicka 
p.w. Św. Elżbiety Węgier-
skiej w lubieszewie, Para-
fia rzymskokatolicka p.w. 
Św. Bartłomieja apostoła 
w Świerkach, Przedsiębior-
stwo Handlowo - Usługo-
wego „oPiTZ” Beata opitz.

PROJEKT

PARTnERsKI PROjEKT 
OchROny zAbyTKóW

Powstanie kompleksowa oferta turystyczna 
gmin - Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, 
Nowy Staw i Suchy Dąb oparta na obiektach 
zabytkowych. Liderem projektu jest Gmina 
Cedry Wielkie.

Druga część uro-
czystości miała 

miejsce w Żuław-
skim Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Ce-

drach Wielkich. 
Część oficjalną 

rozpoczął Pan Ja-
nusz Goliński Wójt 

Gminy wraz z Panią 
Bożeną Daszewską 

Przewodniczącą 
Rady Gminy.
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linie izolowane, znacznie 
bardziej odporne na upad-
ki drzew i gałęzi, zastąpiły 
dotychczasowe „gołe” prze-
wody w miejscowościach 
kalisz, Wyrówno, Płocice, 
Śluza i Tuszkowy. kończą się 
podobne wymiany w oko-
licach lipusza. Wymiana 
dotyczy ponad 18 km linii. 
Dokonano także uzgodnień 
dotyczących wymiany kolej-
nych 6,5 km linii w okolicach 
lipuskiej Huty i Płociczna, 
realizacja nastąpi w iii kwar-
tale 2016.

Wycinka gałęzi i drzew, któ-
re zagrażały sieci, została już 
dokonana. Podpisano także 
wieloletnią umowę z firmą, 
której zadaniem będzie dba-
nie o odpowiednią odległość 
gałęzi od przewodów. To bo-
wiem drzewa, przewracane 
przez wiatr lub obciążone 
śniegiem gałęzie powodują 
uszkodzenia sieci i długie 
przerwy w dostawach ener-
gii.
Przybliża się realizacja przed-
sięwzięcia, które walnie 
przyczyni się do poprawy 

zasilania w tej części kaszub.  
Zakończyło się postepo-
wanie przetargowe i zo-
stał wyłoniony wykonawca 
Głównego Punktu Zasilania 
„karsin” wraz z liniami WN 
110 kV i sN 15 kV. odbyło 
się spotkanie konsultacyjne 
z Wójtem Gminy przy udzia-
le przedstawicieli inwestora, 
firmy realizującej zadanie 
oraz największego odbiorcy 
prądu w karsinie. spotkanie 
miało na celu przybliżenie 
zakresu inwestycji oraz omó-
wienie ewentualnych pro-

blemów, które mogą wynik-
nąć podczas jego realizacji.
inwestycja ta realizowana 
jest na styku działalności 
Energa-operator oraz Enea-
operator, co wymaga więk-
szej ilości uzgodnień. stacja 
ta nie tylko zapełni „dziurę 
energetyczną” w okolicy, ale 
też pozwoli na przyłączenie 
nowych odbiorców,  jak i za-
pewni poprawę bezpieczeń-
stwa energetycznego Dzie-
mian, karsina, lipusza oraz 
południowych obszarów 
Gminy kościerzyna. /BG/

enerGa buduje Główny 
punkt zasialania

Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego 
bezpieczeństwo energetyczne Kaszub. Energa-Operator wzmac-
nia także linie energetyczne na obszarze zagrożenia awariami 
podczas jesiennych wichur i zimowych ciężkich opadów śniegu. 
Te prace są na ukończeniu.

ENERGETYKA

Zmiana to efekt 
nominacji jakuba 
Dziubeckiego, Ge-

neralnego Dyrektora 
ochrony Środowiska 

z 21 stycznia.
Danuta makowska –  to 

z wykształcenia biolog, ab-

solwentka Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Gdańskiego. od kilkunastu 
lat związana jest z administra-
cją rządową i samorządową 
działającą na rzecz ochrony 
środowiska. W latach 2006 - 
2008 była zastępcą dyrektora 

a następnie dyrektorem Wy-
działu Środowiska i rolnic-
twa Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gdańsku. ma 
wieloletnie doświadczenie 
w pracach rad nadzorczych 
w instytucjach ochrony śro-
dowiska: 8 lat w radzie Nad-

zorczej WFoŚiGW w Gdańsku 
(w tym 4 lata jako jej wice-
przewodnicząca) oraz 3,5 
roku - jako wiceprzewodni-
cząca rN Zakładu Utylizacyj-
nego sp. z o.o. w Gdańsku.
jest też autorką opracowań 
i analiz poświęconych te-

matyce ochrony środowiska 
i rozwoju obszarów wiejskich. 
W 2006 r. została odznaczona 
przez ministra Środowiska 
„odznaką honorową za za-
sługi dla ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej”.
/SW/

nowy reGionalny dyrektor 
  ocHrony Środowiska w Gdańsku

Danuta Makowska została nowym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 

ZMIANY PERSONALNE 

„Greenland” jest pierw-
szym na świecie statkiem 
z napędem lNG do prze-
wozu cementu oraz innych 
ładunków proszkowych - 
takich jak m.in. szlaka (żu-
żel) czy popiół.

statek o długości 
blisko 110 m i szerokości 
15 m został zbudowany 
w 2015 roku i pływa pod 
banderą Bahama. jego 
nośność to 5.875 DWT 
oraz pojemność 3.600 GrT. 
statek jest wyposażony 
w pełni zautomatyzowany 

system załadunku i roz-
ładunku cementu. m/v 
„Greenland” przybył do 
Gdyni po ładunek cemen-
tu z Przemiałowni cemex 
Polska zlokalizowanej przy 
Nabrzeżu Bułgarskim.
Pobyt statku w gdyńskim 
porcie  był okazją do  wi-
zyty na jednostce przed-
stawicieli PGNiG obrót 
Detaliczny sp. z o.o. - lidera  
na rynku sprzedaży pali-
wa gazowego i handlowej 
obsługi klientów oraz gru-
py Wartsila -  wiodącego 
światowego producenta 
silników okrętowych za-
silanych lNG. W czasie  
spotkania PGNiG obrót 
Detaliczny, reprezentowa-
ny przez Prezesa Zarządu 
Pana Tomasza Bukowskie-
go, przedstawił możliwość 
bunkrowania statków pali-
wem gazowym. Biorąc pod 
uwagę perspektywę  
r o z w o -

ju rynku lNG, 
PGNiG obrót Detaliczny 
oraz Zarząd morskiego Por-
tu Gdynia s.a.  podjęli de-
cyzję o powołaniu zespo-
łu, w skład którego wejdą 
przedstawiciele obu spół-
ek, w celu wypracowania 
standardów oraz procedur 
obsługi bunkrowania stat-
ków lNG w Porcie Gdynia.

sTATEK z nAPędEM 
Lng W gdynI

Pierwszy w historii portu statek z napędem 
na gaz (LNG) - m/v „Greenland zawinął do 
portu gdyńskiego. Jednostka zacumowała 
stycznia przy Nabrzeżu Bułgarskim.

GOSPODARKA MORSKA

Statek o długości 
blisko 110 m 

i szerokości 15 m 
został zbudowany 
w 2015 roku i pły-
wa pod banderą 
Bahama. Jego 

nośność to 5.875 
DWT oraz pojem-
ność 3.600 GRT.
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN PEŁEN WRAŻEŃ ZaPrasZajĄ:

W meczu 
świetnie za-
prezentowały 

się środkowe 
obu drużyn –Paris 

johnson (23 punkty, 8 
zbiórek) i kelley cain (17 

punktów i 18 zbiórek).
mecz rozpoczął się od 
świetnej gry gdynianek, 
które po skutecznych ak-
cjach w ataku i dobrych 
w obronie szybko wyszły na 
prowadzenie. już po nieca-
łych trzech minutach, przy 
stanie 10:2, trener z Go-
rzowa Wielkopolskiego, 
Dariusz maciejewski, zmu-
szony był prosić o przerwę 
na żądanie. Nie zmieniła 
ona jednak obrazu meczu, 
w którym dominowały 
zwłaszcza podkoszowe za-
wodniczki Basketu 90 – Pa-
ris johnson i aneta kotnis – 
na co przeciwniczki nie 
znajdowały odpowiedzi.
Gospodynie z pewnością 
dobrze wykorzystywały 
przewagę własnego parkie-
tu – mecz rozgrywany był 
w starej hali Gdyńskiego 
centrum sportu, w którym 

niedawno Basket 90 poko-
nał Wisłę kraków, a przed 
laty walczył z najlepszymi 
zespołami Euroligi. Dopie-
ro pod koniec pierwszej 
kwarty drużynie ksssE aZs 
PWsZ udało się odrobinę 
odrobić stratę – mimo to 
po 10 minutach wynosiła 
ona aż 19 punktów.
Na początku drugiej czę-
ści meczu w grę Basketu 
90 wkradł się chaos, co 
zawodniczki przyjezdne 
wykorzystały. Po rozmowie 
z trener Basket 90 poprawił 
swoją grę, a po świetnym 
podaniu jeleny skero-
vić pierwsze w tej kwarcie 
punkty z gry zdobyła kot-
nis. W kolejnych minutach 
zespół gości wciąż grał do-
brze, ale prowadzenie Ba-
sketu 90 nie było zagrożo-
ne i ostatecznie pierwsza 
połowa meczu skończyła 
się wynikiem 38:34.
Trzecia kwarta rozpoczęła 
się od szybkich czterech 
punktów skerović, dzięki 
którym Basket ponow-
nie zwiększył przewagę. 
Ważne punkty dla zespołu 

z Gdyni w tej części spotka-
nia zdobyły zwłaszcza mło-
de zawodniczki – kamila 
Podgórna i anna jakubiuk. 
ksssE aZs PWsZ wciąż jed-
nak zbliżał się do gospodyń 
dzięki świetnej grze angel 
Goodrich. 
Wysiłki zespołu z Gorzo-
wa się opłaciły – po trój-
ce cassandry Brown na 
tablicy wyświetlał się re-
mis 51:51. Na szczęście 
dla Basketu 90 coraz lepiej 
w ataku grała skerović, 
a skuteczności z pierwszej 
kwarty nie straciła kotnis. 
ostatnie minuty spotkania 
przebiegały już pod dyk-
tando gdynianek, które 
ostatecznie pokonały kss-
sE aZs PWsZ 69:59. 
Zwycięstwo zapewniła ze-
społowa gra. Gospodynie 
w całym meczu zaliczyły 
23 asysty co było 3 naj-
lepszym wynikiem w se-
zonie.  Najlepsze w tym 
względzie były jelena ske-
rović oraz  magda Bibrzyc-
ka, które zaliczyły po 6 cel-
nych podań zakończonych 
punktami.

zimna krew 
na pełnym 
eMOCji MeCzu

KOSZYKÓWKA

eMOC
Dzięki fantastycznej pierwszej kwar-
cie i zimnej krwi w końcówceBasket 90 
Gdynia pokonał KSSSE AZS PWSZ Go-
rzów Wielkopolski 69:59. 

Basket – KSSSE AZS PWSZ: 69:59 (29:10, 9:24, 14:13, 17:12)

już w najbliższy piątek w hali gier Gdyńskiego cen-
trum sportu rozpocznie się turniej Półfinałowy mi-
strzostw Polski juniorek starszych U-22. Nasz zespół 
prowadzony przez Tomasza cielebąka i karolinę Wie-
czorek rozpoczyna rywalizację o awans do mP junio-
rek starszych w piątek z zespołem sks 12 Warszawa.

29.01.2016 (PiątEK): 
14:30 VBW GTk Gdynia – sks 12 Warszawa

30.01.2016 (SOBOtA): 
16:00 sks 12 Warszawa - ckis skawina 
18:00 VBW GTk Gdynia – Ślęza Wrocław

31.01.2016 (NiEdZiElA): 
1630 sks 12 Warszawa - Ślęza Wrocław 
18:30 ckis skawina - VBW GTk Gdynia

01.02.2016 (NiEdZiElA): 
10:00 ckis skawina – Ślęza Wrocław

Zapraszamy wszystkich 
na mecze naszych koszykarek.
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